
 

 

Черкаський навчально - виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю №34» 

 

ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

                                              

    Вчитель 

Гуленко Наталія Євгеніївна 

 



 

РЕЗЮМЕ 

                                                                                         ДИПЛОМИ 

Рік закінчення Навчальний заклад, спеціальність 

26.06.1992 рік Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя  

возз’єднання України з Росією 

                                                                     Диплом 

 

 

СЕРТИФІКАТИ 

Рік Назва сертифікату 

12.05.2006 рік «Intel Навчання для майбутнього» 

20.12.2010 рік «Упровадження гендерної освіти у навчально-виховний процес сучасного 

навчального закладу» 

13.07.2013 рік « Сходинки до інформатики 2-4 класи» 

25.10.2014 рік «Планшети і смартфони у навчанні» в рамках ІІ міжнародної освітньої онлайн-

конференції Intel «Нові горизонти ІКТ в освіті» 



15.11.2014 рік «Сайти Goоgle для дистанційних курсів у навчальному закладі» в рамках ІІ 

міжнародної освітньої онлайн конференції Intel «Нові горизонти ІКТ в освіті» 

15.11.2014 рік «За участь у ІІ міжнародній освітній онлайн-конференції Intel «Нові горизонти ІКТ в 

освіті» 

15.11.2014 рік  «Створення системи управління навчанням засобами клієнт-серверних технологій» 

15.11.2014 рік « Використання хмарних технологій в практиці вчителя математки» 

29.11.2014 рік «Базовые сервисы Goоgle для образования» 

05.11.2015 рік  « Формування критичного оцінювання медіа0ресурсів у навчальному процесі» 

 

ПРОФЕСІЙНА БІОГРАФІЯ 

Дата Посада 

Серпень 1992 рік Черкаська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 

Вчитель математики та інформатики 

 

 18. 11. 2011 Черкаський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34» 

Черкаської міської ради Черкаської області 

Вчитель математики та інформатики 

https://drive.google.com/file/d/0B5cGs-1YkhqlWGRfcXdHQU44ejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5cGs-1YkhqlWGRfcXdHQU44ejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5cGs-1YkhqlTHV5SDU0NDZkREU/view?usp=sharing


 

 

Дата Категорія 

1996 рік Присвоєняя  «спеціаліст ІІ категорії» 

2001 рік  Присвоєняя «спеціаліст І категорії» 

13.04.2006 рік  Присвоєняя  «спеціаліст вищої категорії» 

29.03.2011 рік Підтвердження  «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

педагогічного звання «старший вчитель» 

Дата курсової перепідготовки Місце проходження, назва випускної роботи 

11.04.2001 рік Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

«Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми» 

 

13.03.2006 рік Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

«Методика викладання геометрії в основній школі» 

25.12.2010 рік Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 



«Створення он-лайн середовища «Учитель-учень» 

13.07.2013 рік Експрес-курси вчителів початкових класів з викладання 

предмета « Сходинки до інформатики» в 2-4 класах Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників 

 

30.10.2014рік Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

«Соціальні сервіси Web 2.0» 

 

ВІДЗНАКИ, ГРАМОТИ 

Дата Назва 

01.10.2010 рік Грамота «За багаторічну працю і добросовісне відношення 

до своїх обов’язків, активну участь у житті школи, творчий 

підхід до навчання і виховання учнів та з нагоди Дня 

вчителя» 

01.10.2012 рік Грамота «За плідну, багаторічну працю по навчанню та 

вихованню підростаючого поколіня та з нагоди 20-річчя 

навчального закладу» 

07.08.2014 рік Грамота «Творча група вчителів інформатики за 

методичний посібник «Інтерактивні методи навчання на 

уроках інформатики 5 клас» у рамках ХХІ міської виставки 



педагогічних технологій «Зернини досвіду-2014»» 

27.03.2014 рік Подяка  «За активну участь у роботі міського методичного 

об’єднання вчителів інформатики та вагомий особистий 

внесок у підготовку та проведення І міського конкуру з 

інформатики «Пригоди Інфобайтика» 

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. СТВОРЕНІ ЕЛЕКТРОННІ ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

● Тести 

● Конспекти 

1. 10 клас «Середовище редактора презентацій   Microsof Office PowerPoint 2007» 

2. 11 клас «Моя перша веб-сторінка» 

 

● Роздатковий матеріал 

● Презентації 
1. Використання ІКТ для реалізації профільної підготовки та профільного навчання   

● відео презентації 

● живі презентації 

● Дистанційні курси, cтворені для учнів 

10 клас інформатика « Компютерні презентації  PowerPoint» 

● відеозаписи власних вебінарів 

● відеозаписи уроків 

● аудіоматеріали, створені власноруч 

● розробки виховних заходів 

https://drive.google.com/file/d/0B5cGs-1YkhqldnFRYjctZGNmWTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5cGs-1YkhqleGRld0pwcWUyMGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5cGs-1YkhqlWmtZdUtHUWlyMm8&usp=sharing
https://sites.google.com/site/fleskaplagiatka301/golovna/komp-uterni-prezentaciie-powerpoint-distancijnij-kurs


1. 
 

2. ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

 

Зробіть посилання на відповідний файл чи папку, що розташовується на хмарному сервісі в кожному пункті 

 

● Видані книги, підручники, посібники, методичні рекомендації, брошури, програми 

● Викладені в мережі навчальні матеріали, конспекти та тестові завдання. 

Сайт «Флешка» 

● Надруковані статті (скани) 

● Надруковані тези виступів 

● Статті про Вас в ЗМІ 
 

 

3. УСПІХИ УЧНІВ (1-6 МІСЦЯ) 

 

Зробіть посилання на відповідний файл чи папку, що розташовується на хмарному сервісі в кожному пункті 

 

● Результати виступів на олімпіадах, конкурсах (зайняті місця) 

● Досягнення в МАН 

● Виграші конкурсів( приз) 
 

4. АКТИВНІСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 

 

Зробіть посилання на відповідний файл чи папку, що розташовується на хмарному сервісі в кожному пункті 

https://sites.google.com/site/fleskaplagiatka301/


 

● Виступи на конференціях – тема виступу, фото, тези виступу, звіт про публікацію доповіді ( районний рівень і 

вище ) 

● Виступи на колегіях – тема виступу, фото, тези виступу, звіт про публікацію доповіді ( районний рівень і вище ) 

● Участь у районних семінарах – якість участі 

Організація семінару 

Власний майстер-клас 

Виставка робіт учнів 

Доповідь – тема, тези, звіт про публікацію 

Відгуки колег 

● Участь у засіданнях МО ( районний рівень )– якість участі: 

Організація заходу (віртуальне чи очне) 

Майстер-клас 

Доповідь – тема, тези, звіт 

Відгуки колег (скани чату, аудіофайли, ел. відгуки) 

● Участь у засіданнях МО ( шкільний рівень )– якість участі: 

Планування заходу 

Особистий внесок в організацію роботи МО 

● Майстер-клас 

Доповідь – тема, тези, звіт 

Відгуки 
 
 

5. УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСАХ 
 

Зробіть посилання на відповідний файл чи папку, що розташовується на хмарному сервісі  

Перелічуються тільки відзначені результати : 

● Переможець 

● Лауреат (2-6 місце) 

● Відгуки колег або журі 

● Відеозапис виступу 



 

6. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ТА СПІВПРАЦЯ 
 

Зробіть посилання на відповідний файл чи папку, що розташовується на хмарному сервісі в кожному пункті 

 

Подаються  

● розробки та співпраця 

● Відеозаписи уроків 

● Аудіо лекції чи уроки 

● Методички чи робочі зошити 

● Відгуки учнів та батьків 

● Відеозаписи доповідей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ 

1. Адреса школи:- м. Черкаси, вулиця Гагаріна,71 

2. Телефон:_45-23-20 

3. Email: plagiatka301@gmail.com 

4. Мобільний телефон 



5. Сайт школи – nvkschool34.at.ua 

6.: 

7. Сторінка facebook: 

8. Сторінка linkedin: 

9. Скайп: karandah123 

 

 

 


